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Resumo
Junior, José Geraldo de Sousa Junior; Soares, Luiz F. G. Uma
Arquitetura para Aplicações Dinâmicas NCL Baseadas em Famílias
de Documentos. Rio de Janeiro, 2011. 72p. Dissertação de Mestrado Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
A apresentação de aplicações hipermídia dinâmicas pode ser vista em
alguns casos como um processo de autoria recursivo, no qual aplicações são
recriadas em tempo de apresentação quando modificações no conteúdo são
desencadeadas por interações entre a máquina de apresentação e outras entidades
(tais como usuários, objetos imperativos, aplicações externas etc.). Em alguns
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cenários de aplicações hipermídia dinâmicas, é possível identificar um padrão de
composição hipermídia que se mantém mesmo após o documento ter sido
recriado. Aplicações desse tipo são comuns, por exemplo, em um ambiente de
TV Digital Interativa. A existência de um padrão durante a apresentação de uma
aplicação para TV Digital Interativa permite estabelecer uma analogia entre os
processos de recriar documentos dinamicamente e de especificar aplicações pelo
método orientado a templates. Nesse último método, o autor especifica uma
aplicação “preenchendo” lacunas deixadas por um template que representa o
padrão de composição hipermídia da aplicação. Analogamente, na recriação
dinâmica de documentos o módulo que processa atualizações no documento faz
o papel de “preencher” as lacunas de templates. O objetivo principal do presente
trabalho é definir uma arquitetura, inspirada nessa analogia, para estruturar
aplicações NCL que podem ser refatoradas dinamicamente e que se mantêm em
conformidade com seus respectivos templates. Nested Context Language (NCL)
é a linguagem para autoria de aplicações do Sistema Brasileiro de TV Digital
terrestre. Para validar a solução proposta, foram desenvolvidas uma aplicação
que captura um cenário real de uso e uma ferramenta de autoria que permite
especificar graficamente o preenchimento de templates.

Palavras-chave
NCL; Televisão Digital Interativa; Aplicações Dinâmicas; Templates;
Autoria orientada a templates; Arquiteturas de software.

Abstract
Junior, José Geraldo de Sousa Junior; Soares, Luiz F. G. (Advisor). An
Architecture for Dynamic NCL Applications Based on Document
Families. Rio de Janeiro, 2011. 72p. MSc. Dissertation - Departamento de
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The presentation of dynamic hypermedia applications may be seen as a
recursive authoring process, in which applications are recreated during
presentation time, whenever content changes are triggered by interactions
between the presentation engine and other entities such as users, imperative
objects, external applications, etc. In some scenarios of dynamic hypermedia
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applications, it is possible to identify a hypermedia composition pattern that
remains consistent even after the document is recreated. This kind of
applications is common, for instance, in an Interactive Digital Television
environment. The presence of such a pattern throughout the presentation of an
application for Interactive Digital Television allows the establishment of an
analogy between recreating documents dynamically and authoring applications
through a template-driven authoring method. Using the latter, the authoring
process is conducted by “filling” gaps left by a template that represents the
hypermedia composition pattern of an application. Analogously, in the dynamic
document re-creation, the module that processes document updates fulfills the
role of “filling” the templates gaps. The main goal of the present work is to
define an architecture, inspired by this analogy, to structure NCL applications
that can be dynamically refactored and that remain conform to their respective
templates. Nested Context Language (NCL) is the language of Brazilian System
of Digital Terrestrial Television applications. In order to validate the proposal,
an application that captures a real scenario and an authoring tool for specify
graphically document filling was developed.

Keywords
NCL; Interactive Digital Television; Dynamic applications; Templates;
Template-driven authoring; Software architectures.
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